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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (49) 

 تتميم وتقييم
بعوودها يووحم ت،  وون حيووم اال  وواج، ىلحوواد إي  حيوود إيووواد وجوورد أو  عوودي  وجوووأ أربعووة لحصوواي  بوورامل وبيوو  املعوودو اسبببق  

للبيو   ام وأجوبة أخرى عن إ  اج وكيفية وقوع املعدو ات، كوال لي يف الم وة أو ال لوي يف املعوني،  نوام و  منوام و حعل و الحطرق إي وجوأ
 :، فن ولوالشرامل

 قة مشيرة إلى الموجوداتلة والمتعل  المعدومات المعل  
 األعدام املؤثرة واملحأثرة عناوين  شرية إي وجودات عينية.الوجه األول: 

صربأ، يرجو  يف جووهرأ وواقعوه إي بيو  وجوودأ  و طبي ه على امل ام باج ي ال: اج بي  ال لي يف الم ة أو ال لي يف املعني كمّن  ن
البي   املوجود يف ظرفه ل نه، يف  رحلة اللفظ واإلنشامل صب   العيين اخلارجي يف ظرفه املسح بلي، أي حني متصدقه بالحسليم. ف د باعه

 على ال لي المي ال وجود له إال يف المهن.
لوه ال مبوا هوو  ام ، ي و   حعل وملا  علو  بوه الضورا واقعوام  إذا صار  حعل ام للبي  فانه مبا هو عنواج  شريال لي يف الم ة وبعبارة أخرى: 

 ني اخلارجية ل ن املوجودة يف دعامل ىل  ها وهو املسح ب . ا هو املبي  واقعام هو العهو، ب  
الوجوووأ الوور ذكرناهووا لحصوواي  الشوورو املحووأخر أو املح وودم، بوو  األ وور يف جتووري ولحصوواي   علوو  البيوو  بووأ ر  سووح بلي  عوودوم حوواالم، 

 امل ام أهوج.
االعحبووار دوج أي  ظهوور  إالمووا لووو ن ي وون في ،يحووو  وجووه ا ووواب عوون بيوو  االسووهم الوور ال  اليووة دووا ا ج بوو  وال وجووود وبببكل 

 يف املسح ب . (1)فانه بلااظ ىل   واق  لضطائها ؛ حجسد
 ق هو الصورة الكهنيةالمؤثر والمتعل  
املعودو ات هوو الوجوود الومهين ال العيوين، وكوما  حعلو  البيو  إذا كواج  ون املعودو ات  (2)اج املوؤثر يف املوجوودات  ونالوجه الثاني: 

، فاالسهم   الم وكما ال لي يف الم ة، دا وجود ذهين، واملدار عليوه كموا لبي  هو وجودأ المهين ال العيين لي ال انه  عدومفاج  حعل  ا
 سب  فهو املبي .
 المناقشة

مموا هوو هما الوجه واضو  الووعو وذلون ألج الصوورة المهنيوة أو الوجوود الومهين مبوا هوو هوو لويق قوابالم للن و  واالنح وال وال  لكن
  ن احلر والربد والوحش واللص؟ رى   الم املنحل المهين ُيِ ن  عل  به الرغبة وليق هو  نشأ األثر فه      ح

وذلون لوضوود أي انوه ال دودي لحصواي  البيو ؛ ليق الوجود المهين للمنحل أو السيارة مبا هو  ورآة للاوارد هوو املحعلو  للبيو  بل 

                                                           

ن دية وقوهتا الشرائية ب  الضطامل هو اخللفية الر  سند العمالت أو األسهم ونظائرها، وذلن كالمهب والنفط والعمارات واملعادج الر هبا   ّوم  الية األوراق ال (1)
 وباليد العا لة و دى الرغبة وببه ذلن مما يفص  يف حمله.

 (.املؤثرحعل  بو)  (2)
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فإذا كاج صرف  شوري ولويق هوو املحعلو  لبّوا  ،كونه  شريام للبي   األ ر هو قيد ب  غاية أجنبيحه عن املبي  فال هو جحمل وال هو برو وال
وال دوودي  أو مملوكووام وكيووو يبوواع أو يشوو ى ام ود احملوومور وهووو اج املحعلوو  لبّووا  عوودوم ف يووو ي وووج  نووا أو   منووا وكيووو ي وو  عوضوويعوو

 .لحصاياه وجود  رآ ه
 الموجود االعتباري هو متعلق البيع

اج  حعل وو  البيوو  هووو الوجووود االعحبوواري الع الئووي أي املوجووود اعحبووارام، ولوويق هووو الصووورة  الثالبب : ووا سووب   وون )الثالبب :  الوجببه
قابلووة للن وو   المهنيووة كمووا هووو  ووؤدى الوجووه ال ووا  فيشوو   عليووه بانووه لوويق املبيوو  هووو الصووورة المهنيووة قطعووام فا ووا غووري نافعووة وال هووي

 واالنح ال ب  ليست  نام وال عوضام وال  ل ام وال جتري املعا لة عليها أبدام.
ا ا ال لي يف الم ة وكما االسهم فهي  وجودات اعحبارية دا وجود يف أذهاج الع المل، وكملن الس وت يف امل ال الساب  أو كو 

 .(1)األذى فاج له   ررام اعحباريام وقيمة اعحبارية(
 هكا الوجه عن سابقه فرق
الوجووه لحلووو عوون الوجووه السوواب  متا ووام فوواج الصووورة المهنيووة والوجووود الوومهين قووائم بالشوواص  نعوودم بضفلحووه أو نو ووه ف يووو  وهببكا

وليست  رهتنة بمهن باص  عني ولما ال  نعدم االعحبوارات الع الئيوة كحوجيوة مبو ه، ا ا املوجودات االعحبارية ف ائمة بأنفق الع المل 
 أ دما مبوت العاقد أو غريأ وال  نعدم إال بحوال  وضوعها كموت أحد الحوجني   الم.هم

فاج له   ررام يف أنفق الع المل ولما ال يرونه  نعد ام بضفلة املالن أو البائ  لل لي أو  ؛واملل ية  ن هما ال بي  وكما ال لي يف املعني
 املش ي أو بنو ه أو إغمائه أو ببه ذلن.

 هو املنشأ؟ ال لي يف الم ة ليق  نشأ األثر ب  املصداق اخلارجي لهال يقال: 
اعحبووارام، ي وووج قووادرام علووى البيوو  والشوورامل  (2)فوواج املالوون لووه أي ال لووي يف الم ووة أو الووم م ؛نووه  نشووأ األثوور يف ا ملووةإبوو   إذ يقببال:

  .ليات يف ذ م ا خرين الر أصب   ال ا دااملل يات االعحبارية وال   ن  ا ل هُ واالسحدانة حيم ي رضه ا خروج مب دار 
 وسحأيت  حمة دما الوجه    دف   ا يورد عليه فانحظر.
 الوجودات ليس  علاًل فكيف باالعدام؟

 اج الوجودات، ف يو باألعدام، ليق علالم ح ي ية، ب  العلة هي اهلل  عاي.الوجه الرابع: 
 ومالمعد ةالمناقشة: أجنبية ذل  عن تصحيح متعّلقي

 ،يوة  عودوم ملوجوودل  عوال يف امل ام وذلن ألج ال الم ليق عون عِ الوجه وإج الححم به  ن يلححم به، إال انه ال ددي لدف  اإل وهكا
  البيو  لو كانت العلة ظاهرام هي األ ر الوجودي فليق بعلة ب  اهلل  عواي، بو  ال والم عون  حعل و وانه حىت لي ال باج املعدوم ليق علةم 

وهما كما  ورى  ،يو ي   البي  على املعدوم واملعدوم  عدوم فال هو   من وال هو عوا وال هو بيمل ليص  بيعه ون له وانح الهوانه ك
أجنيب عن ىل ي  حال العلة احل ي ية لألبيامل فاج كونه  عاي علة لألبيامل ال ير بط وال يصا  كوج  حعل  البي  عد ام كموا ال لفوى. 

   عاي. وللبام  حمة بإذج اهلل
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 (.84الدرس ) (1)
 مام.. وه مال  كمن ميلن عشر طائرات يف ذ ة الشركات الر  عاقد  عها ل ي  صنعها له أو  ن ميلن دارام يف ذ ة  ن اب ى  نه دارام س    (2)


